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Consell Esportiu del Pía de l'Estany
C/ del Noc, s/n
17820 Banyoles

Us comunico que la Presidencia d'aquest Consell Comarcal en data 24 de desembre
de 2015, ha resolt per decret núm. 2015.418 el següent:
"JX/ng
2006.31SE

Acohj de modificació del conveni de col-laboració de 27 de juny de 2006, entre el Consell
.Comarcal.del.Pla de l'Estany i el Consell Esportiu-del Pla de l'Estany

—^^—

El 27 de juny de 2006, es va aprovar el Conveni de col-laboracló Interadministrativa .en
matéria dé prestació de serveis entre el Consell Comarcal del Pía de l'Estany i el
Consell Esportiu del Pía de l'Estany.
En el pacte cinqué s'estableix el següent:
"Aquest Conveni será vigent a partir el día 1 de gener de 2006, i podré
ser prorrogat anualment mentre durila subvenció de la Secretaria
General d'Esport."

Vist que actualment lá subvenció de la Secretaría General de I'Espprt no és vigent,
sinó que la subvenció per a la realitzáció de les tasques objecte del conveni prové de
la Diputado de Girona cal modificar el redactat del pacte ressenyat.
Vistos eis antecedents assenyalats i de conformitat amb les facultats atribuTdes a la
Presidencia, estabiertes en Tartlcle 13 el Decret íegisiatiu 4/2003, de 4 de novembre , peí
qüal s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya.
DECRETO:

Primer. Modificar el Conveni de col-laboració interadministrativa de 27 de Juny de 2006
entre el Consell Comarcal del Pía de l'Estany i el Consell Esportiu del Pía .de l'Estany,

concretament el pacte cinqué, que queda redactat de la manera següent i que té
efectes per a l'anv 2015 [següents:
_ . . .
—
"Cinqué. Durada del Conveni

Aquesl Conveni será vigent a partir del dia 1 de gener de 2006 i es prorrogaré
d'any a any mentre durí la subvenció de la Diputació de Girona."

Segon. Comunicar aquest acord al Consell Esportiu del Fia deTEstany."
La qual cosa us comuniquem per al vostre coneixement i ais efectes corresponents.

Banyoles, 21 de gener^46
El gerent

Josep M. Alemany i Burc

